Pakalpojuma loterijas „Tolmets lielā simtgades loterija” noteikumi
1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS:
SIA „TOLMETS”, uzņēmuma reģistrācijas nr. 42103022610, juridiskā adrese: Hika iela
5, Liepāja, Latvija, LV-3401, turpmāk - pakalpojuma sniedzējs.
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
SIA „Visas Loterijas”, uzņēmuma reģistrācijas nr. 40103404235, juridiskā adrese:
Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, turpmāk - loterijas
organizētājs.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
Loterija norisinās SIA „TOLMETS” partneru metāllūžņu pieņemšanas laukumos visā
Latvijas Republikas teritorijā, saskaņā ar šo noteikumu pielikumu nr. 1., turpmāk metāllūžņu pieņemšanas laukumi.
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
Loterijas norises laiks ir no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2018. gada 1. oktobrim.
5. LOTERIJAS DALĪBNIEKS:
Loterijas dalībnieks ir jebkura fiziska persona (pilngadīga - vismaz 18 gadus sasniegusi)
vai juridiska persona/uzņēmums. Laimesta gadījumā, balvu saņem uzņēmuma
pārstāvis, nevis uzņēmums.
6. BALVAS:
Balva

Skaits

1 balvas

Balvu kopējā

vērtība (EUR)

vērtība (EUR)

Naudas balva 3000 EUR

1

3000.00

3000.00

Naudas balva 1000 EUR

5

1000.00

5000.00

Naudas balva 100 EUR

20

100.00

2000.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

10 000.00

7. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
7.1. Lai piedalītos loterijā, no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2018. gada 30. septembrim
loterijas

dalībniekam

kādā

no

metāllūžņu

pieņemšanas

laukumiem

jānodod

neierobežots metāllūžņu daudzums (kg vai tonnas), turpmāk - jāveic darījums.
Veicot

darījumu,

loterijas

dalībnieks

attiecīgajā

metāllūžņu

laukumā

saņem

pieņemšanas - nodošanas aktu vai preču pavadzīmes rēķinu ar unikālu kvīts numuru,
turpmāk - akts, kas kalpo kā pierādījums veiktajam darījumam.
7.2. Lai reģistrētos loterijai, dalībniekam jāsaglabā saņemtais akts un no 2018. gada 3.
aprīļa plkst. 00:00 līdz 2018. gada 30. septembra plkst. 23:59 jāreģistrējas loterijai,
aizpildot bezmaksas reģistrēšanās anketu mājas lapā www.tolmets.lv/akcija.
7.3. Reģistrācijas, kuras veiktas pirms vai pēc šī laika tiek uzskatītas par nederīgām un
nepiedalās loterijas balvu izlozēs.
7.4. Reģistrēšanās anketā jānorāda vārds, uzvārds (fiziskām personām), juridiskās
personas/uzņēmuma nosaukums (uzņēmuma nosaukuma lauks obligāts gadījumā, ja
netiek ievadīts vārds un uzvārds), P/N akta numurs vai preču pavadzīmes rēķina
numurs, telefona numurs, pilsēta, e-pasta adrese, pilsēta, laukums.
•

obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds vai juridiskās
personas/uzņēmuma nosaukums un P/N akta numurs vai preču pavadzīmes
rēķina numurs, kā arī telefona numurs.

7.5. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju
likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek
izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un
pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5.
punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
7.6. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi
izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju
un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs
pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un P/N akta numuru vai preču pavadzīmes
rēķina numuru.
7.7. Ja reģistrācija notiek veiksmīgi, monitorā parādās apstiprinošs paziņojums.
Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā loterijas dalībnieks par to tiek informēts, un var
labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā loterijas dalībnieks netiek
reģistrēts dalībai loterijā.
7.8. Reģistrējoties, loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas
norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.
7.9. Viens loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) var reģistrēt vairākus aktus ar
dažādiem akta numuriem neierobežotu reižu skaitu.
7.10. Viens loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) var laimēt tikai vienu balvu visās
izlozēs.

7.11. Ja viens akta numurs tiek reģistrēts vairākkārt, tad par derīgu tiek uzskatīts un
loterijā piedalās tas akta numurs un akta numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
8. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
Kopējais loterijas dalībnieku un to reģistrēto unikālo aktu numuru skaits nav iepriekš
zināms, bet tiek prognozēts, ka katrai loterijas balvu izlozei savu dalību pieteiks vienāds
unikālo akta numuru skaits, proti, 7000 (septiņi tūkstoši), tādejādi iespēja iegūt balvu
kādā no izlozēm ir 26 (divdesmit seši) pret 7000 (septiņi tūkstoši).
9. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāreģistrējas loterijai, bez maksas aizpildot anketu
mājas lapā www.tolmets.lv/akcija. Loterijas organizētājs neparedz loterijas dalībniekam
nekādus papildu izdevumus, kas būtu saistīti ar dalību loterijā. Loterijas dalībniekam
saistībā ar piedalīšanos loterijā var būt izdevumi, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka
individuālās situācijas, kurus loterijas organizētājs nevar paredzēt.
10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
Loterijas dalībnieku reģistrāciju un loterijas balvu izlozi nodrošina loterijas organizētājs.
Loterijas balvu izlozes tiek veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu
apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
Tiek noteiktas 26 (divdesmit sešas) izlozes, kas notiek zemāk norādītajos datumos un
katrā no izlozēm tiek izlozēta 1 (viena) balva:
Izlozes
norises laiks
09.04.2018.
plkst. 11.00
16.04.2018.
plkst. 11.00
23.04.2018.
plkst. 11.00
30.04.2018.
plkst. 11.00
07.05.2018.
plkst. 11.00
14.05.2018.
plkst. 11.00
21.05.2018.
plkst. 11.00

Periods par kādu notiek
izloze
03.04.2018. – 08.04.2018.
09.04.2018. – 15.04.2018.
16.04.2018. – 22.04.2018.
03.04.2018. – 29.04.2018.
Reģistrācijas, kas iepriekš
nav laimējušas.
30.04.2018. – 06.05.2018.
07.05.2018. – 13.05.2018.
14.05.2018. – 20.05.2018.

Izlozētās balvas un
skaits
1 (viena) naudas balva
100.00 EUR
1 (viena) naudas balva
100.00 EUR
1 (viena) naudas balva
100.00 EUR
1 (viena) naudas balva
1000.00 EUR
1 (viena) naudas balva
100.00 EUR
1 (viena) naudas balva
100.00 EUR
1 (viena) naudas balva
100.00 EUR

Rezervisti
2
2
2
2
2
2
2

28.05.2018.
plkst. 11.00
04.06.2018.
plkst. 11.00
11.06.2018.
plkst. 11.00
18.06.2018.
plkst. 11.00
25.06.2018.
plkst. 11.00
02.07.2018.
plkst. 11.00
10.07.2018.
plkst. 11.00
16.07.2018.
plkst. 11.00
23.07.2018.
plkst. 11.00
30.07.2018.
plkst. 11.00
06.08.2018.
plkst. 11.00
13.08.2018.
plkst. 11.00
20.08.2018.
plkst. 11.00
27.08.2018.
plkst. 11.00
03.09.2018.
plkst. 11.00
10.09.2018.
plkst. 11.00
17.09.2018.
plkst. 11.00
24.09.2018.
plkst. 11.00
01.10.2018.
plkst. 11.00

30.04.2018. – 27.05.2018.
Reģistrācijas, kas iepriekš
nav laimējušas.
28.05.2018. – 03.06.2018.
04.06.2018. – 10.06.2018.
11.06.2018. – 17.06.2018.
28.05.2018. – 24.06.2018.
Reģistrācijas, kas iepriekš
nav laimējušas.
25.06.2018. – 01.07.2018.
02.07.2018. – 09.07.2018.
10.07.2018. – 15.07.2018.
16.07.2018. – 22.07.2018.
25.06.2018. – 29.07.2018.
Reģistrācijas, kas iepriekš
nav laimējušas.
30.07.2018. – 05.08.2018.
06.08.2018. – 12.08.2018.
13.08.2018. – 19.08.2018.
30.07.2018. – 26.08.2018.
Reģistrācijas, kas iepriekš
nav laimējušas.
27.08.2018. – 02.09.2018.
03.09.2018. – 09.09.2018.
10.09.2018. – 16.09.2018.
17.09.2018. – 23.09.2018.
03.04.2018. – 30.09.2018.
Reģistrācijas, kas iepriekš
nav laimējušas.

1 (viena) naudas balva
1000.00 EUR
1 (viena) naudas balva
100.00 EUR
1 (viena) naudas balva
100.00 EUR
1 (viena) naudas balva
100.00 EUR
1 (viena) naudas balva
1000.00 EUR
1 (viena) naudas balva
100.00 EUR
1 (viena) naudas balva
100.00 EUR
1 (viena) naudas balva
100.00 EUR
1 (viena) naudas balva
100.00 EUR
1 (viena) naudas balva
1000.00 EUR
1 (viena) naudas balva
100.00 EUR
1 (viena) naudas balva
100.00 EUR
1 (viena) naudas balva
100.00 EUR
1 (viena) naudas balva
1000.00 EUR
1 (viena) naudas balva
100.00 EUR
1 (viena) naudas balva
100.00 EUR
1 (viena) naudas balva
100.00 EUR
1 (viena) naudas balva
100.00 EUR
1 (viena) naudas balva
3000.00 EUR

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

10.1. Visas loterijas balvu izlozes notiek loterijas organizētāju telpās - Antonijas ielā 223, Rīgā, plkst. 11:00.
10.2. Rezerves laimētāji tiek lozēti gadījumam, ja primārie laimētāji nespēs pierādīt
dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nebūs atbilstoša. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti
protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas
secībā, kādā tie tiks izlozēti.
11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
Katras izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti mājas lapā www.tolmets.lv/akcija, līdz
nākošās dienas plkst. 23:59. Pilns uzvarētāju saraksts jeb visi balvu ieguvēji tiek
publicēti mājas lapā www.tolmets.lv/akcija, līdz 2018. gada 1. oktobra plkst. 23:59. Katrs
loterijas dalībnieks tiek informēts arī personīgi par katras loterijas balvu izlozes
rezultātiem, saņemot e-pasta vēstuli no pakalpojuma sniedzēja uz loterijā reģistrēto epastu. Ja dalībnieks, kas laimējis nebūs norādījis e-pastu, ar viņu personīgi sazināsies
pakalpojuma sniedzējs vai loterijas organizētājs, zvanot vai nosūtot īsziņu uz norādīto
telefona numuru.
12. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
12.1. Naudas balvu dokumentācija tiks kārtota pie Loterijas organizētājiem SIA „Visas
Loterijas”, Antonijas ielā 22 – 3, Rīgā, LV-1010, savukārt balvas fiziski varēs saņemt ar
pārskaitījumu Loterijas laimētāja norādītajā konta numurā.
12.2. Pakalpojuma sniedzējs loterijas balvu izlozes dienā pēc izlozes sazinās ar balvu
ieguvēju, nosūtot e-pastu uz reģistrācijā norādīto e-pasta adresi, zvanot vai nosūtot
īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
12.3. Lai saņemtu balvu, balvu ieguvējiem pakalpojuma sniedzējam jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība vai auto vadītāja apliecība) un akts.
Ja laimētājs ir juridiska persona, uzņēmums: uzņēmuma reģistrācijas apliecība un
paraksttiesīgās personas apliecinājums.
12.4. Aktā ir jābūt redzamam: atbilstošajam akta numuram, kam jābūt identiskam ar
reģistrēto akta numuru, kas ir laimējis izlozē, un veiktam darījumam saskaņā ar šo
noteiktumu 7. punktā norādītajiem nosacījumiem.
12.5. Ja balvu ieguvēji nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas un darījumu
apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar
loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta un tiesības
saņemt balvu loterijas balvu izlozē noteiktajā kārtībā saņem rezerves balvu ieguvēji.

12.6. Ja loterijā reģistrētā un izlozē laimējušā akta numurs nav identisks, balvu
saņemot, uzrādītā akta numuram, t.i., simbolu kombinācija un secība precīzi neatbilst,
akta numurs nesatur tieši tos pašus simbolus, tam pievienoti papildu simboli vai kādi no
simboliem aizvietoti ar līdzīgiem, un loterijas organizētājam vai pakalpojuma sniedzējam
rodas aizdomas par krāpšanās mēģinājumu, loterijas organizētājs un pakalpojuma
sniedzējs patur tiesības balvu ieguvējiem balvas neizsniegt.
12.7. Saņemot laimēto balvu, balvas ieguvējs un pakalpojuma sniedzējs, paraksta
balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas, balvas ieguvējs nevar vērsties ne pie loterijas
organizētāja, ne pie pakalpojuma sniedzēja ar pretenziju par balvu.
12.8. Balvas tiek izsniegtas līdz 2018. gada 15. oktobrim. Pēc 2018. gada 15. oktobra
balvas vairs netiek izsniegtas.
12.9. Loterijas organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem
zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.
13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
13.1. Visas pretenzijas par loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski loterijas
organizētājam - SIA „Visas Loterijas”, Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010, Latvija vai
elektroniski uz e-pastu info@loterijas.lv, līdz 2018. gada 16. oktobrim ar norādi loterija
„Tolmets lielā simtgades loterija”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu,
pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
13.2. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2018. gada 16. oktobra, neizraisa juridiskas sekas.
Loterijas organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc
saņemšanas. Ja loterijas organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tās atbildē
norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju
neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā
noteiktā kārtībā.
14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
Loterijā nevar piedalīties pakalpojuma sniedzēja un loterijas organizētāja uzņēmumu
darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no
vecākiem

vai

vecvecākiem),

ko

loterijas

balvu

ieguvēji

apstiprina

parakstot

pieņemšanas - nodošanas aktu par loterijas balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek
konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies
loterijā, viņam loterijas balva netiek izsniegta.
15. CITI NOTEIKUMI:

15.1. Piedaloties loterijā, loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem loterijas
noteikumiem un ka loterijas organizētājs un tā norīkotās personas drīkst apstrādāt,
uzglabāt un izmantot viņu datus loterijas balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai
www.tolmets.lv/akcija, kā arī balvu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt
loterijas balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
15.2. Iesniedzot jeb reģistrējot savus datus dalībai loterijā, loterijas dalībnieki piekrīt, ka
dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu loterijas laiku, kā arī pēc loterijas noslēguma
saglabāti loterijas organizētāja datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar
piemērojamiem normatīviem aktiem.
15.3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem nosaka loterijas
organizētājs, saskaņojot šos noteikumus ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem loterijas
dalībniekiem.
15.4. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu,
norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
15.5. Loterijas organizētājs nevar tikt uzskatīts par vainīgu, ja loterijas dalībnieki
nevērīgi izturas pret šiem loterijas noteikumiem.
15.6. Loterijas organizētājs nenes atbildību par loterijas dalībnieku izslēgšanu no
loterijas balvu izlozēm, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie
loterijas noteikumi vai loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza,
vai, ja ar loterijas balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no loterijas organizētāja vai
pakalpojuma sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ.
15.7. Loterijas organizētājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt loteriju un balvu
izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā
loterijas organizētāja pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par loterijas pārtraukšanu.
15.8. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem šiem loterijas
noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.tolmets.lv/akcija.

2018. gada 7. martā
_______________
SIA Visas Loterijas
Projektu direktore
Signija Eglīte

Pielikums Nr. 1. SIA „TOLMETS” partneru metāllūžņu pieņemšanas laukumi visā
Latvijas Republikas teritorijā:
Pilsēta

Adrese

Nosaukums

Tālrunis

Rīga

Lēdurgas iela 1

SIA Grant Metāls

80006666

Rīga

Krustpils iela 149

SIA Latmetals Steel

80007566

Rīga

Silikātu iela 5

SIA TM Capital

29114331

Rīga

Granīta iela 13

SIA Auto Pārstrāde

80000013

Rīga

Lubānas iela 78

SIA Twofriend

29564999

Rīga

Starta iela 8

SIA Twofriend

28831231

Aglona

Krasta iela 8

SIA Dioferr

29591746

Aizkraukle

Bitēnu iela 21

SIA Ameteks

28669790

Alūksne

Ganību iela 18

SIA Tolmets Vidzeme

8000 8880

Aizpute

Sakas iela 9

SIA Galaksis N

27655240
26532136

Balvi

Tehnikas iela 5c

SIA Tolmets Vidzeme

64520109

Bauska

Īslīces pagasts, "Rītausmas"

SIA TM Capital

26786598

Cēsis

Rūpniecības iela 17/19

SIA Tolmets Vidzeme

80008880

Dagda

Upmalas ciems

SIA Atita

22364408

Daugavpils

2. Preču iela 10m

SIA Dioferr

29342534

Dobele

Liepājas šoseja 19a

SIA TM Capital

28342802
22525222

Dundaga

Andreja Upīša iela 6

SIA Metko

63242348

Ērgļi

Līkā iela 7

SIA Ameteks

29195166

Gulbene

Malas iela 8

SIA Arfe Pluss

64473167

Ilūkste

Jelgavas iela 21a

SIA Dioferr

26247334

Jēkabpils

Dzelzceļmalas iela 5

SIA Ameteks

29726893

Jelgava

Dzelzceļnieku iela 8a

SIA TM Capital

63026204

Kandava

Kandavas novads, „Robežkalni”

SIA Tolmets Tukums

28262807

Kārsava

Baznīcas iela 10

SIA Atita

29402971

“Daugavas

piens”, Ķekavas nov., Ķekavas pag.,

Ķekava

Rīgas-Bauskas šosejas 21.km

Krāslava

Krāslavas
„Krāslava”

Kuldīga

novads,

Ūdrīšu

SIA Lommetalla - SIA Ekodem 2944 0003
pag.,

stacija
SIA Dioferr

29591746

Mederu iela 8

SIA Metko

26567540

Liepāja

Kapsēdes iela 2d

SIA Galaksis N

63427118

Liepāja

Dūņu iela 8A

SIA Galaksis N

29279918

Liepāja

Brīvības iela 111

SIA Galaksis N

25151605

Limbaži

Dzegužu iela 3

SIA Tolmets Vidzeme

80008880

Nereta

“Jaunzemes”, Nereteras pag., Neretas nov.

SIA Ameteks

22301567

Ludza

Dzelzceļa iela 8

SIA Atita

29389111

Madona

Saules iela 64

SIA Tolmets Vidzeme partneris
SIA MadRok
80008880

Ogre

Vidzemes iela 3a

SIA Latmetals Steel

80007566

Preiļi

Daugavpils iela 64

SIA Ameteks

26666586

Rēzekne

Komunālā iela 12

SIA Atita

64633710

Rūjiena

Rīgas iela 65b/65c

SIA Tolmets Vidzeme

80008880

Salacgrīva

Rīgas iela 2

SIA Tolmets Vidzeme

80008880

Saldus

Saldus pagasts, "Zemgaļi"

SIA TM Capital

26608761

Saldus

Dzirnavu iela 29a

SIA TM Capital

28341632

Sigulda

Siguldas pagasts, Siljēkas-2

SIA Latmetals Steel

80007566

Smiltene

Smiltenes nov., Launkalnes pagasts, "Galdnieki" SIA Tolmets Vidzeme

80008880

Talsi

Kr. Valdemāra iela 75c

SIA Tolmets Tukums

26567240

Tukums

Stacijas iela 4d

SIA Tolmets Tukums

28376008

Valka

Varoņu iela 35

SIA Tolmets Vidzeme

80008880

Valmiera

Mūrmuižas iela 18c

SIA Tolmets Vidzeme

80008880

Ventspils

Kurzemes iela 51

SIA Metko

63661021
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